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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  الموجزة  المرحلية ماليةال القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 

  
  الشكل القانوني و األنشطة الرئيسية .١
  

تحت رقم  ٢٠١٢أغسطس من العام  ١٥تم تأسيسه في سلطنة ًعمان بتاريخ عامة بنك نزوى "البنك" هو شركة ُمساهمة ُعمانية إن 
  .عملة الرئيسي مسقط، سلطنة ًعمان ةمكان مزاولسوق مسقط لألوراق المالية و  في ةرجالبنك مدأسهم  .)١١٥٢٨٧٨تسجيل (

  
بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك و يعمل حاليا من خالل ثالثة فروع  ٢٠١٢ديسمبر  ٢٣بدأ البنك مزاولة نشاطه بتاريخ 

  .٢٠١٢ديسمبر  ١٩ي العماني بتاريخ المركز 
  

األخرى  تو التمويال اإلجارهتمويل المرابحة و  و تقديم، التوفير و االستثمار ،  الجاريهلحسابات هي فتح ا أنشطة البنك الرئيسية
أو الوكالة مقابل عمولة و توفير الخدمات  المضاربه، و كذلك إدارة أموال المستثمرين على أساس  اإلسالميه المتوافقة مع الشريعة

  البنكية التجارية و أنشطة االستثمار األخرى . 
  

سيس البنك و نظامه عقد تأ على شرعيه بناءرقابه هيئة يشرف عليه  والبنك المركزي العماني  لمراقبه من قبل يخضع البنك في عملياته
  األساسي .

  
  مانعُ ، مسقط ، سلطنه  ١٣٣، رمز بريدي  ١٤٢٣عنوان البنك ، صندوق بريد 

  
  ُأسس إعداد القوائم المالية  .٢
 
 بيان اإللتزام ٢/١

 
  ). AAOIFIاد البيانات المالية المرفقة للبنك وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية (تم إعد

  
 تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن

يير المحاسبة الدولية في حال عدم وجود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ولحين مجلس معا
  صدور معايير إسالمية تحل محلها.

 
 أساس القياس  ٢/٢

  
 حيث تظهر الملكيةحقوق من خالل  موجودات المالية بالقيمة العادلةإعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ال تم

 .بالقيمة العادلة
 

 العملة التشغيلية و عملة العرض ٢/٣
  

  .الُعماني وهي العملة الرئيسية للبنكبال تم عرض البيانات المالية 
  
 إستخدام األحكام و التقديرات  ٢/٤
 

أحكامها وتقديراتها لتحديد المبالغ المعترف بها في البيانات  استخدام إدارة البنك تطلب منتإن عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، 
أن هذه  كماالمحتملة،  االلتزاماتالموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن  مبالغ المالية. و أن هذه التقديرات واالفتراضات تؤثر على 

  يرات في القيمة العادلة.التغ باالضافة الىالتقديرات والتفسيرات تؤثر على اإليرادات والنفقات والبدالت، 
  

ها المراجعة و أي يالتقديرات بالفترة التي تمت ف اتتتم مراجعة التقديرات و االفتراضات المتصلة بها بإستمرار. و يتم ادارج مراجع
  سنوات مستقبلية متأثرة بها.
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع

  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢س أغسط ١٥للفترة من 

  
  أرقام المقارنه  ٢/٥
  

  .بعد تأسيس البنك ىاالول هيرقام المقارنه للقوائم الماليه حيث أن هذه القوائم الماليه أ ال يوجد
  
 أهم السياسات المحاسبية .٣
  

  فيما يلي أهم السياسات المحاسبية:
 
  األسهم و عالوة اإلصدار  ٣/١
  

العاديــة ضــمن حقــوق الملكيــة. التكــاليف اإلضــافية المرتبطــة بشــكل مباشــر فــي إصــدار األســهم العاديــة يــتم اإلعتــراف بهــا  يــتم تصــنيف األســهم
  كإقتطاع من من حقوق الملكية.

  
صـدار أية عالوة يتم إستالمها بناء على اإلصدار األولي ألسهم رأس المال. يتم توزيع العوائد المسـتلمة مـن اإلإلصدار ايتضمن حساب عالوة 

  االولي ألسهم رأس المال بين أسهم رأس المال و عالوة اإلصدار.
  
 النقد النقد و ما في حكم  ٣/٢

  
 البنـك المركـزيضـمن: النقـد واألرصـدة لـدى يت، و مـن تـاريخ القـوائم الماليـه ي تسـتحق خـالل مـدة ثالثـة أشـهرهو النقد واألرصدة النقدية الت

  بالتكلفه بتاريخ القوائم الماليه. النقد النقد و ما في حكميتم االعتراف ب .فيةواألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصر 
 
  (المرابحه) المؤجله ذمم البيوع ٣/٣
  

هي بيع السلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع وهو أحد : المرابحة
  .يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفةبيوع األمانة التي 

  
توقع يتم إثبات ذمم البيوع الُمؤجلة عند حدوثها بقيمتها االسمية ويتم قياسها في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية المُ 

  صص التدني.ويتم عرضها في قائمة المركز المالي  بالصافي بعد طرح االيرادات المؤجله و مخ تحقيقها
    

ة يقوم البنك بتطبيق مبدأ اإللزام بالوعد في عقود المرابحة لآلمر بالشراء وبما ينسجم مع المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجع
  .للمؤسسات المالية اإلسالمية

  
  
 اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك  ٣/٤
  

قتنائها بالتكلفة التاريخية شاملة النفقات الُمباشرة لجعلها صالحة لالستعمال. وُتستهلك ُتقاس الموجودات الُمقتناة بغرض اإلجارة عند ا
  .المستخدم من قبل البنك على مدى العمر اإلنتاجيالموجودات الُمؤجرة 

  
  

 صيلها.ذمم االجارة تمثل أقساط االجارة المستحقة في نهاية الفترة المالية بعد طرح مخصص التدني للمبالغ المشكوك في تح
  
  
  
  
 



- 8 - 
 

  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  
  اإلستثمارات   ٣/٥
  
  حقوق الملكية العادلة من خالل موجودات مالية بالقيمة 
 

  . وك و التي ال يتم تقيمها من خالل قائمة الدخلو الصكتمثل هذه الموجودات اإلستثمارات في أدوات الملكية 
 

التغير يتم إثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء، ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر 
بناء على نسب  المطلقةب حسابات اإلستثمار أصحا الملكية و حقوق في القيمة العادلة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق

  .المشاركة باالستثمار 
  

 في حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها فيتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل
  .المطلقهستثمار أصحاب حسابات اإل الملكية و حقوق بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقًا في حقوق

  
  اإلستثمار في العقارات

  

الصادر عن  ٢٦رقم  المملوك لإلستخدام و يتم قياسه بالقيمة العادله إستنادا الى المعيار المحاسبي اتيتم تصنيف اإلستثمار في العقار 
قارات عند الشراء بالتكلفه . يتم اإلعتراف باإلستثمار في الع)AAOIFI( هيئة المحاسبة و المراجعه للمؤسسات الماليه اإلسالميه

األرباح الغير متحققه الناتجة عن التغير في القيمة بيتم اإلعتراف مضافًا اليها تكاليف اإلقتناء و الحقًا يعاد تقيمه بالقيمة العادله. 
فتره التي تحدث بها مع في حقوق الملكية في بند احتياطي القيمة العادله للعقارات لل تثمار في العقارات بشكل مباشرالعادله في اإلس

مراعاه الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين و الجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقه. الخسائر الغير 
الدائن لى حد الرصيد له يتم تسويتها في حقوق الملكيه إمتحقق الناتجه عن إعادة تقيم اإلستثمار في العقارات التي تتم بالقيمة العاد

المتوفر لهذا اإلحتياطي مع مراعاه الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين و الجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات 
كون فيها قيمة الخسائر تتجاوز رصيد االحتياطي يتم اإلعتراف في الخسائر الغير متحققه في قائمة ت التي تالمطلقه وفي الحاال

و الذي تم اإلعتراف به في فترات ماليه الحقه ، يتم االعتراف  وجود خسائر غير متحققه متعلقه في إستثمار في عقار الدخل. في حال
  في االرباح الغير متحققه المتعلقه  بالفترات الماليه الحاليه في قائمة الدخل الى الحد الذي يتم به تغطيه فيه الخسائر السابقه.

  
المتحققه الناتجة عن عمليه بيع اإلستثمار في العقارات كفرق بين القيمة الدفتريه و صافي القيمة النقديه  يتم قياس الخسائر و األرباح

المتحصله من عمليه البيع لكل إستثمار على حدا و يتم اإلعتراف في االرباح و الخسائر باإلضافه إلى الرصيد المتوفر في حساب 
ارات في قائمة الدخل مع مراعاه الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين و الجزء إحتياطي القيمة العادله لإلستثمار في العق

  . المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقه

  
 
  القيمة العادلة للموجودات المالية  ٣/٦
  

طة ُتمثل القيمة العادلة لألدوات المالية إن أسعار اإلغالق (شراء الموجودات / بيع المطلوبات) في تاريخ القوائم المالية في أسواق نش
 سوق نشطه وجودالتي لها أسعار سوقية وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم 

  فيتم تقدير قيمتها العادلة بُمقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية ُمشابهة لها إلى حد كبير.
  

  حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.في 
  
 غير المالية للموجوداتالقيمة العادلة   ٣/٧

  
ير المالية التي تظهر حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات) للموجودات غفي ُتمثل األسعار السوقية في تاريخ القوائم المالية (

 بالقيمة العادلة. وفي حال عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها في تاريخ القوائم المالية من خالل أخذ الُمتوسط الحسابي لتقييمات
  خبرة ُمرخصة وُمعتمدة. ثالثة مكاتب
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  
  ممتلكات و معدات  ٣/٨
 

االستهالك المتراكم وأي تدني في قيمتها، ويتم استهالك الممتلكات والمعدات (باستثناء خصم تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد 
  :يالتال على النحور اإلنتاجي المتوقع لها األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العم

  
  سنوات  

  ٥  و التركيباتاألثاث 
  ٧  معدات 
  ٧  سيارات

  ٥  أجهزة حاسوب 
  
  

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة 
  ي في قائمة الدخل.الممكن استردادها وتسجل قيمة التدن

  
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات المعدة 

  سابقًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
  

  يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عندما ال يعود أي منافع مستقبلية من استخدامها أو من التخلص منها.
  
 الموجودات الغير ملموسة  ٣/٩
  

 غير إطفاء الموجودات ويتم ُمحددة، غير لفترة أو ُمحددة لفترة الزمني عمرها تقدير أساس على الملموسة غير الموجودات تصنيف
ا .الدخل قائمة في اإلطفاء قيد ويتم العمر، هذا خالل ُمحدد زمني عمر لها التي الملموسة عمرها التي غير الملموسة الموجودات أم 

 .الدخل قائمة في في قيمتها َتَدن  أي تسجيل ويتم المالية القوائم تاريخ في قيمتها في التدني ُمراجعة فيتم ُمحدد غير الزمني
  
 .نفسها الفترة الدخل في قائمة في تسجيلها ويتم البنك، أعمال عن الناتجة الملموسة غير الموجودات ملةرس تتم ال
  

 لتلك العمر الزمني ُمراجعة تتم كذلك .المالية القوائم تاريخ في الملموسة غير الموجودات قيمة تدني على ُمؤشرات أي ُمراجعة تتم
 .الالحقة الفترات على تعديالت أي  إجراء ويتم الموجودات

  
  
  المخصصات  ٣/١٠
  

ناشئة عن أحداث سابقة وأن تسديد  يتم االعتراف بالُمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي
  االلتزامات ُمحتمل وُيمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 
  حسابات اإلستثمار المطلقة أصحاب حقوق  ٣/١١
  

وقت  تم استالمه الذي بالمبلغمن قبل البنك وتقاس  يتم استالمهاحسابات االستثمار المطلقة عندما اصحاب حقوق عتراف بااليتم 
  حسابات االستثمار المطلقة بالقيمة الدفترية.اصحاب التعاقد. في نهاية الفترة المالية يتم قياس حقوق 
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
 
  إحتياطي مخاطر اإلستثمار  ٣/١٢
  

، من أجل من االستثمار حصة المضارب اقتطاعمن قبل البنك من حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد  المقتطعالمبلغ 
احتياطي من  يتم بموجبها االقتطاع و االستخدامالتي  الشروط واألحكام حيث أن .قبليةخسائر االستثمار المستتخفيف آثار مخاطر 

  هيئة الرقابة الشرعية للبنك.يجب أن يوافق عليها من قبل ستثمار مخاطر اإل
  
  اإلحتياطي المتغير  ٣/١٣
  

للمحافظه على عائد منافس و مالئم للمستثمرين اإلحتياطي المتغير بعد إقتطاع حصة البنك بصفته مضاربًا و بصفته رب مال يتم إستغالله 
  في حال حدوث ظروف غير متوقعة وغير إعتياديه تؤثر على هذا العائد.

 
 العمالت األجنبية  ٣/١٤
  

يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات  .في تاريخ المعاملة السائد تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بسعر الصرف يتم
يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل و  ية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة المركز الماليالمال

  .الدخل العمالت األجنبية في قائمة
  

 ضمن احتياطي القيمة العادلة. الظاهرة بالقيمة العادلة غير النقدية للبنوديتم تسجيل فروقات التحويل 
  
  قاصالت ٣/١٥
  

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وٕاظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق 
  القانونية الُملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 
  اإليراداتاإلعتراف  ٣/١٦
  

يـتم إثبـات إيــرادات البيـوع الُمؤجلـة عنــد تنفيـذ المعاملـة (التـي ُيســدد ثمنهـا دفعـة واحــدة تسـتحق بعـد الفتــرة (المرابحــه) :  المؤجلــه ذمــم البيــوع
ة الُمسـتقبلية لفتـرة المالية الحالية أو ُيسدد ثمنها على أقساط ُتدفع على فترات ماليـة ُمتعـددة الحقـة) يـتم توزيـع ارباحهـا علـى الفتـرات الماليـ

  األجل بحيث ُيخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسديد نقدا أم ال.
  

 ُتوزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة.:  اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك
  

بنــاء علــى الشــروط المتفــق عليهــا فــي عقــد يــتم إقتطــاع حصــه البنــك بصــفته مضــارب ار بصــفته مضــارب : ن ايــرادات االســتثمحصــة البنــك مــ
  المضاربه.

  
  يتم اإلعتراف بالرسوم و العموالت عند تقديم الخدمه.العموالت و الرسوم : 

  
  لُمساهمين).يتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها (إقرارها من الهيئة العامة لزعه: و اإلرباح الم

  
  .يتم اإلعتراف بإيرات االستثمارات عندما يتم تحصيلها:  أرباح االستثمارات

  
  

  يتم اإلعراف باإليرادات بطريقة القسط الثابت خالل مدة االيجار.أرباح اإلستثمار في العقارات: 
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢سطس أغ ١٥للفترة من 
 
  العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة ٣/١٧
  

يـتم احتســاب حصـة أصــحاب حسـابات االســتثمار المطلقـه بنــاء علـى الــدخل النـاتج مــن االسـتثمار بعــد إقتطـاع حصــة البنـك بصــفته مضــارب و 
  الحصة على المستثمرين بناء على معدل الرصيد المشارك في وعاء المضاربه رب مال و احتياطي مخاطر االستثمار. يتم توزيع هذه

  
  منافع الموظفين ٣/١٨
  
  

 في كمصروف إثباتها ويتم عمان بسلطنة االجتماعية التأمينات لقانون وفقا العمانيين للموظفين الخدمة نهاية بمنافع يتعلق فيما البنك التزام
  .تكبدها عند الدخل قائمة

 
 المستقبلية المنفعة مبلغ هو ممولة وغير محددة تقاعد منافع خطة بموجب العمانيين غير للموظفين الخدمة نهاية بمنافع يتعلق فيما بنكال التزام
  .والسابقة الحالية الفترات في خدماتهم مقابل في الموظفون أولئك اكتسبها التي

 
  الضرائب  ٣/١٩
  

 بضـريبة حاليـة وضــريبة مؤجلـة. تـدرج ضـريبة الــدخل فـي قائمـة الــدخل فيمـا عـدا القــدر تتمثـل ضـريبة الـدخل علــى أربـاح أو خسـائر العــام
  الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها بشكل مباشر في حقوق الملكية، عندها يتم إدراج ذلك القدر من الضريبة في حقوق الملكية.

  
ريبة عـن العـام باسـتخدام معـدالت الضـريبة المطبقـة أو الضريبة الحالية هي اإللتزام الضـريبي المحتمـل علـى أسـاس الـدخل الخاضـع للضـ

وأيـة تعـديالت أخـرى علـى اإللتـزام الضـريبي المسـتحق الـدفع عـن سـنوات  قائمة المركز الماليالتي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ 
  سابقة. 

 
علـــى جميـــع الفـــروق المؤقتـــة بـــين القـــيم الدفتريـــة  ليبقائمـــة المركـــز المـــاباســـتخدام طريقـــة اإللتـــزام بالكامـــل حتســـاب الضـــريبة المؤجلـــة إيـــتم 

حتســاب مبلــغ إلألصــول واإللتزامــات ألغــراض التقــارير الماليــة وبــين المبــالغ المســتخدمة ألغــراض الضــريبة (األســاس الضــريبي). يســتند 
دام المعـــدالت الضـــريبية ســـتخإمخصـــص الضـــريبة المؤجلـــة علـــى الـــنمط المتوقـــع لتحقـــق أو ســـداد القيمـــة الدفتريـــة لألصـــول واإللتزامـــات ب

. تنشــأ الفــروق المؤقتــة الرئيســية مــن إســتهالك الممتلكــات والمعــدات قائمــة المركــز المـاليالمطبقـة أو التــي ســتطبق بشــكل واســع فــي تــاريخ 
  والمخصصات.

  
لهــا. يــتم تخفــيض فقــط إلــى الحــد الــذي تتــوفر معــه أربــاح ضــريبية مســتقبلية يمكــن اســتغالل األصــل فــي مقاب ةمؤجلــال ةضــريباليــدرج أصــل 

  أصول الضريبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.  
  
  لشريعة. اإليرادات المخالفة ل  ٣/٢٠
  

 ألعمـالغ أرصدة دائنة أخرى غير مدرجة في إيرادات البنك، ويتم توزيع هذه المبال في يقوم البنك بتسجيل هذه المبالغ في حساب مستقل
  هيئة الرقابة الشرعية وفقا لقرارات اتخير ال
  
    الزكاة    ٣/٢١
  

  تقع مسؤوليه دفع الزكاة  على المساهمين و أصحاب حسابات االستثمار المطلقه.        
  
  تاريخ االعتراف بالموجودات المالية   ٣/٢٢
  

  ، أي في التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء او بيع االصل. تدرج كافة المعامالت االعتيادية  لشراء وبيع  االصول المالية في تاريخ المتاجرة
  



- 12 - 
 

  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  
  العماني البنك المركزينقد وأرصدة لدى  .٤
  

٢٠١٣سبتمبر  

   
  ُعماني

     
في الصندوقنقد   

  
 ١ر١٦١ر٩٤٢

 نياأرصدة لدى البنك المركزي الُعم
  

 ١١ر٠٢٣ر٢١٢
 عة رأس المال لدى البنك المركزي الُعمانييود

 
 ١٥٠ر٠٠٠

 ١٢ر٣٣٥ر١٥٤   
  
  .إال بموافقة من البنك المركزي الُعماني وديعة رأس المال من سحبالال يمكن  ٤/١
  
  
 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  .٥

  
٢٠١٣سبتمبر  

     
  ُعماني

        
  ١ر١٥٨ر٧١١      بنوك محلية
 ١ر١٨٥ر٢٢٦ بنوك أجنبية

 ٢ر٣٤٣ر٩٣٧
  

  وكالة دولية  إستثمارات .٦
  

٢٠١٣سبتمبر  

 
  ُعماني

   
بالعمله المحليه -بنوك محليه    ١٥ر٠٠٠ر٠٠٠ 

بالعملة األجنبية       –اجنبيهبنوك   ٤٧ر٩٧١ر٠٠٠ 

 
 ٦٢ر٩٧١ر٠٠٠

 
    حقوق الملكية خالل مالية بالقيمة العادلة من موجودات .٧
  

 
٢٠١٣سبتمبر  

 
  ُعماني

   
 ٥٠ر٣٤٨ر٨٨٦ صكوك اقليمية مدرجة 

 
 ٥٠ر٣٤٨ر٨٨٦
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  مدققة) (غير ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  
  إستثمار في العقارات           ٨
  

 ١٤.١٧٥% من منفعه هذا العقار مملوكة من قبل البنك بقيمة ٧٠بهدف تحقيق ربح دوري و بواقع ت قطاع العقارااإلستثمار في 
  حيث تم تأجير هذا العقار ضمن أتفاقية تأجير لمدة عشرة سنوات بعائد تأجيري ثابت.  ُعمانيمليون 
  به المشترك وعاء المضار  إلىل اإلستثمار في العقارات من أموال المساهمين و تم تصنيفه كإستثمار ذاتي و ال يتم ضمه تم تموي

  .)ة للتوزيع ألصحاب حسابات اإلستثمارتثمار تخص حساب البنك و غير خاضعبهذا اإلس متعلقةاالرباح و التكاليف ال( 
سبتمبر  ٣٠ي بين القيمة العادلة لإلستثمار في العقارات عن القيمة الشرائية كما في تعتقد إدارة البنك أنه ال يوجد اختالف جوهر 

٢٠١٣  
  
  بالصافي -ممتلكات و معدات       ٩

  المجموع

رأسمالية  أعمال
 التنفيذ تحت

 

 أجهزة 
 آلي حاسب

 

 
 سيارات

 

 
 معدات

 

 
 تركيباتأثاث و 

 

 بالتكلفة:  ُعماني   ُعماني   ُعماني   ُعماني   ُعماني   ُعماني
                   

 إضافات  ٢ر٦٣٦ر١٧٣  ٢١٩ر٧٣٠  ٧١ر٥٠٠  ١ر١٥٤ر٣٧٠  ٩١٦ر٠٤٠  ٤ر٩٩٧ر٨١٣

)١٨٩ر٢٧٣(  -  )٧٧٢ر٤٤٧(   ( ١٣ر٨٤٤ )  ( ٢٥ر٩٩٧ )  
  

)٥٤٣ر٣٣٣(  
 إستهالك

 ٢ر٠٩٢ر٨٤٠  ١٩٣ر٧٣٣  ٥٧ر٦٥٦  ٩٦٥ر٠٩٧  ٩١٦ر٦٤٠  ٤ر٢٢٥ر٣٦٦
كما ية صافي القيمة الدفتر 

    ٢٠١٣سبتمبر ٣٠ في
  
  

 موجودات غير ملموسة ١٠
  ٢٠١٣سبتمبر

     
  ُعماني

 إضافات
 

 ١ر٤٩٧ر١٠٢
 إطفاء

 
 )٢٥٤ر٢٣١(

 ١ر٢٤٢ر٨٧١ ٢٠١٣سبتمبر ٣٠ كما فيصافي القيمة الدفترية 
  للموجودات الغير مملموسة هو خمس سنوات  المقدر العمر اإلنتاجي

  
 ستثمارات المطلقهحقوق اصحاب حسابات اإل ١١
٢٠١٣سبتمبر    
  ُعماني  
    

 ٨ر٠٦١ر٠١٥ أصحاب حسابات االستثمار المطلقه
 )٢٤ر٦٩٧( احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

  ١ر٥٩٩  اإلحتياطي المتغير
 ١ر٠٨٣ احتياطي مخاطر االستثمار

 ٨ر٠٣٩ر٠٠٠
  

  . ويتم استثمار هذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من قبل البنك المقبولة لدى البنك.ودائع المضاربة  المطلقهتشتمل حسابات االستثمار 



- 14 - 
 

  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  

  ما قبل التأسيس  مصاريف ١٢
  

للربع المنتهي 
٢٠١٣سبتمبر  

 
٢٠١٣سبتمبر  

     
  ُعماني    ُعماني

        
  ٢ر٠٠٠ر١٢٣    -  و اتعاب مهنية مصاريف إستشارات

  ٧٥٦ر٨٥٤    -  تكاليف الموظفين
 ٢٦٢ر٧٠٠    - مصروفات لجنة التأسيس

 ٢٣٦ر١٨٦    - مصاريف إيجارات
 ٢١ر١١٢    - مصاريف تدريب
 ١٧١ر٨٨٧    - مصاريف أخرى
 )٢ر٧٠٠ر٠٠٠(    - منحة حكومية

 ٧٤٨ر٨٦٢    -
 

  ما قبل التشغيلمصاريف   ١٣
  

 
  

للربع المنتهي 
٢٠١٣سبتمبر  

 
٢٠١٣سبتمبر  

  ُعماني    ُعماني  
        

 ٧١١ر٨٤١    -  و اتعاب مهنية مصاريف إستشارات
 ١ر٨٢٥ر٤٦٣    -  تكاليف الموظفين

  ١٢٥ر٠٠٠    - مصروفات لجنة التأسيس
  ٢٣٣ر٢٤٦    - مصاريف إيجارات

  ١٨ر٥٤٧    - بمصاريف تدري
  ١١٢ر١٠٩    - هاتف وكهرباء ومياه

  ١٧ر٨٥٠    - مصاريف مجلس االدارة
أخرىمصاريف  ١٢٨ر٢٠١   -   

٣ر١٧٢ر٢٥٧   -  
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  

  غيلالتش مصاريف     ١٤
 

  
للربع المنتهي 

٢٠١٣سبتمبر  
 

٢٠١٣سبتمبر  
  ُعماني      
        

 ٨٨ر٧١٤    ١٦ر٢٢٥  و اتعاب مهنية مصاريف إستشارات
 ٥ر٧٨١ر٢٣٣    ١ر٨١٤ر٥٣٦  تكاليف الموظفين

 ٥٩٤ر٦٥٥    ٢٠٧ر٧٥١ مصاريف إيجارات
 ٦٣ر٥٣٨    ١٥ر٤٣٠ هاتف وكهرباء ومياه

 ١١٨ر٦٣٨    ٣٢ر١٥٢ مصاريف مجلس االدارة
اريف إعالناتمص  ٤٢٧ر٢١٧    ٨٥ر٧٩٥ 
حكومية رسوم   ٩٤ر٠٥٠    ٣٠ر٣١٣ 

أخرىمصاريف   ١ر٠٠٣ر٦٦١    ٣١٦ر٧٠١ 

 ٨ر١٧١ر٧٠٦    ٢ر٥١٨ر٩٠٣ المجموع
  
  
  

  بالبنكمعامالت مع أطراف ذات عالقة  ١٥
  

 التي اتشركبعض ال عض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومعبعتيادي بإلالبنك في سياق النشاط ا يقوم
  ما يلي:كاألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة  إجماليعليها. بلغ يمارسون تأثيرًا هامًا 

  
 المجموع إدارة عليا مساهم رئيسي 

  ُعماني  ُعماني  ُعماني ٢٠١٣سبتمبر
        

  ٦٧٠ر٧٣٣  ٧٠ر٧٣٣  ٦٠٠ر٠٠٠  التمويل االسالمي
  ٩٨٠ر٥٠٥  ٣٩٤ر٥٣٦  ٥٨٥ر٩٦٩  ودائع ال

        
  

  ائمة الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعلق باالطراف ذات العالقه:ق
  

 المجموع إدارة عليا مساهم رئيسي 
  ُعماني  ُعماني  ُعماني ٢٠١٣سبتمبر للربع المنتهي 

        
  ٦١٤  ٦١٤  -  ايرادات التمويالت

  ٢٠  ٢٠  -  عموالت
        

  ٤٧٥ر٩٧٨  ٤٧٥ر٩٧٨  -  تكاليف الموظفين
  ٣٠ر٠٢٢  ٢١ر٤٧٢  ٨ر٥٥٠  مصاريف اخرى
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  

 المجموع إدارة عليا مساهم رئيسي 
  ُعماني  ُعماني  ُعماني ٢٠١٣سبتمبر

        
  ٨١٨  ٨١٨  -  ت التمويالتايرادا

  ٤ر٤١٩  ٦٨  ٤ر٣٥١  عموالت
        

  ١ر١٩٧ر٤٩٩  ١ر١٩٧ر٤٩٩  -  تكاليف الموظفين
  ٢٠١ر٦٥٦  ١٠٦ر٦٢٠  ٩٥ر٠٣٦  مصاريف اخرى

  
 

  التقارير القطاعية ١٦
  

  على أساس وحدات األعمال وعلى النحو التالي: للتشغيلألغراض إدارية تم توزيع أنشطة البنك إلى خمسة قطاعات 
  
  األفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية. من قدم مختلف المنتجات والتسهيالت للعمالءتات المصرفية لألفراد الخدم -
  
   التمويلمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات والتي تشمل  قدمت الخدمات المصرفية للشركات -

  جنبية.وقبول الودائع، والتمويل التجاري والعمالت األ
  
  استثمارية مثل إدارة األصول والخدمات االستشارية للشركات وكذلك منتجات  عروض تقدم الخدمات المصرفية االستثمارية -

  األفراد من أصحاب الثروات وعمالء من المؤسسات.
ء باإلضافة إلى إدارة من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األجنبي للعمال متكاملهمجموعة  الخزينهيوفر  -

  .الخزينه سوقالسيولة ومخاطر 
  
  .الخ.. اركة المخاطر، والقروض المشتركةالخدمات المصرفية الدولية تقدم خدمات مثل إصدار ضمانات، مش -
  

داء. يتم تراقب إدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغيلية بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األ
يقاس بطريقة مختلفة عن األرباح أو  الجوانبتقييم أداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض 

الخسائر التشغيلية في البيانات المالية. تتم إدارة التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية على أساس جماعي وال تخصص 
  لقطاعات التشغيل.

  
  لقطاعات على النحو التالي:معلومات ا

  
الخدمات     

  المصرفية لألفراد
الخدمات 
المصرفية 
  للشركات

 الخزينة و
  االستثمار

  

  مجموع  اخرى

  عماني  عماني  عماني  عماني   عماني  ٢٠١٣سبتمبر
            

  ١ر٦٩٦ر٦٤١  -  ١ر٣٦٩ر٦٦٩  ٨٦ر١٢٦  ٢٤٠ر٨٤٦  الدخل التشغيلي
  ==========  ========== ========== ========== ========== 

  )١١ر٧٣٣ر٥٧٢(  )١٠ر٣٤١ر٩٧١(  ١ر٠١٦ر٤٤٧  )٢١٣ر٣٩٢(  )٢ر١٩٤ر٦٥٦(  صافي الربح
  ==========  ========== ========== ========== ========== 

  ١٧٢ر٥٩٦ر٧٣٥  ٨ر٢٦٤ر٢٠٨  ١٤٢ر١٧٣ر٩٧٧  ٧ر٢٤٨ر٥٠٨  ١٤ر٩١٠ر٠٤٢  مجموع االصول
  ========== ========== ========== ========== ========== 
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  بنك نزوىِ ش.م.ع.ع
  الموجزة  المرحلية المالية القوائمايضاحات حول 

  (غير مدققة) ٢٠١٣سبتمبر ٣٠حتى  ٢٠١٢أغسطس  ١٥للفترة من 
  

  االدوات المالية  ١٧
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية

  

ة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله مبادل
المالية لألدوات إن القيمة العادلة بتاريخ التقارير ونتيجة لذلك، يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

  المالية للبنك ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.
  

  
  نك التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم:يستخدم الب

  
  : األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛١المستوى 

  
إما مباشرة أو بشكل  عادلة المسجلة،: تقنيات أخرى والتي تكون جميع المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة ال٢المستوى 

  غير مباشر،
  

: التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند على بيانات السوق ٣المستوى 
  الملحوظة.

  سل الهرمي للقيمة العادلة:ويبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسل
  

  
  

  ٣مستوى   ٢مستوى   ١مستوى     
  

  مجموع

  عماني  عماني  عماني   عماني  ٢٠١٣سبتمبر ٣٠
          

  موجودات ماليه
  استثمار في الصكوك

        

  -  -  -  -  القيمة العادله من خالل قائمة الدخل
  ٥٠ر٣٤٨ر٨٨٦  -  -  ٥٠ر٣٤٨ر٨٨٦  حقوق الملكية القيمة العادله من خالل

  ٥٠ر٣٤٨ر٨٨٦  -  -  ٥٠ر٣٤٨ر٨٨٦  الموجودات الماليةمجموع 
      

  
 

  


